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 چکیده

 از یریط گ بهطره  با هرمزگان سرخون دشت در سیالب پخش عملیات اجرای برای مناسب هایعرصه شناسایی هدف با حاضر پژوهش
 بررسطی  بطا  بتداا منظور این به است گرفته انجام زوجی مقایسه روش و شبکه تحلیل فرایند با آن تلفیق و جغرافیایی اطالعات سیستم
 ضخامت ی،رینفوذپذ ضریب آب، عمق آب، کیفیت ،بیش رگذاریتأث معیارهای پرسشنامه و منطقه جغرافیایی وضعیت گذشته، مطالعات
 روش از اسطتفاده  بطا  سطپ   .گردیطد  یساز آماده و انتخاب زهکشی تراکم و زمین یشناس ختیر انتقال، قابلیت اراضی، کاربری آبرفت،
 گردیطد.  محاسبه SuperDecision افزار نرم در هیال هر هایکالس و معیار هر وزن ترتیب به زوجی مقایسه و ایکهشب فرآیند تحلیل
 برای محدوده کل GIS تحلیلی توابع از استفاده با تیدرنها و گردیده حذف سیالب پخش برای محدودیت دارای نواحی بعد، مرحله در
 عامطل  ترینمهم 274/0 معادل وزنی گرفتن با زهکشی تراکم فاکتور داد نشان نتایج شد. یبند پهنه کالس پنج به معیارها از یک هر
 یشناسط  خطت یر هطای واحطد  در اغلطب  سطیالب  پخش برای مناسب کامالً مناطق است. سرخون دشت در سیالب پخش یابی مکان در

 53/12 حدود نهایی بندیپهنه نقشه اساس بر چنینهم .اند شده واقع درصد سه از کمتر هایشیب با دشت شمال در بادبزنی هایواریزه
 گرفت. قرار سیالب پخش عملیات برای مناسب، بسیار محدوده در دشت از درصد

 واژه کلید

 .سرخون دشت زهکشی، تراکم ای،شبکه تحلیل سیالب، پخش آب، منابع 

 

 سرآغاز .1

 و متتدت کوتتتا  در ادیتتز احتمتتا  بتت  آب تقاضتتای افتتزایش

 دنبتا   بت   را زیرزمینی آب مناب  بر فشار شیاافز ،بلندمدت

 تغییترات  ،عتبو   بت   (.(Sethi et al., 2010 داشت   خواهتد 

 آب منتاب   کیفیت   و کمیت   بر یتوجه قابل راتیتأث اقلیمی

 پایتداری  (.(Adamowski & Chan, 2011 دارد زیرزمینتی 

 Gleeson است   حیاتی مسئل  یک زیرزمینی هایآب مناب 

et al.,2012).)  و زیرزمینتی  هایآب پایدار تلفیقی مدیری 

 زیرزمینتی  و سطحی مناب  پایداری از اطمینان برای سطحی

 & ,Mohanty, Jha, Kumar است   مهم بسیار آبتیز حوز 

Sudheer, 2010).) مهمی مناب  زیرزمینی هایآب طرفی از 

 روستتتایی و شتتهری منتتاط  آبتتی هتتاینیتتاز  یتتتأم در

 هتتایبررستتی استتاس بتتر (Magesh, et al, 2012).استت 
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 زیرزمینتی  یهتا  آب شتود. متی  قلمتداد  آب کمبود با مواج 

 هتای  ینت  زم در آب مصتر   اعتمتاد  مورد منب  تنها عنوان ب 

 خشتک  م ین و خشک مناط  در صنع  و کشاورزی شرب،

 بت   نستب   ناب م ای  از آب استحصا  و شوند یم محسوب

 همکتاران  و خاشتعی ) است   اهمیت   حائز دیگر های یماقل

 بتودن  نتاچیز  بتر  عتبو   منتاط   ای  هایویژگی از (.1392

 )ازنرتر  بارنتدگی  نامناستب  توزی  و ساالن  بارندگی مقدار

 اس  زیاد نسبتاً شدت با هاییبارش نزو  ،(مکانی و زمانی

 خستارات  بتا  توأم مترب و حجیم هایسیبب وقو  ب  ک 

 .(2005 کریمی، و حیاتی) گرددمی منجر زیاد مالی و جانی

 بتر  عتبو   زمینی،زیر آب مصنوعی تغ ی  و سیبب مهار با

 هتتاستتیبب جریتتان از ناشتتی هتتایخستتارت از جلتتوگیری

 کتتترد موقتتت  بتت   و مفیتتتد استتتتفاد  هتتا آن از تتتتوان متتی 

 جغرافیتایی  اطبعتات  ستامان   از استتفاد   (.2002سلطانی،)

 از استتفاد   بتدون  ستیبب  پتش مستعد مناط  تعیی  برای

 دادرستتتی) ستتت ین مقتتتدور کارشناستتتی یهتتتا متتتد 

 ستتامان  محتتیط یتتک در هتتامتتد  ایتت  (.1380ستتبزواری،

 بت   هتا داد  یستاز  متد   و انتتتاب  بتا  جغرافیایی اطبعات

 چت   اینک  و هاالی  کردن داروزن خصوص در گیریتصمیم

-متی  کمک شوند، شید ک بیرون مطالع  هد  برای مناطقی

 هتای کتاربرد  تمتام  بترای  متتلفتی  مفهتومی  هایمد  .کنند

 ک  روشی هر اس  شد  یطراح جغرافیایی اطبعات سامان 

 حاصتل  اطبعات پای  بر بایستیمی گیرد، قرار مورداستفاد 

 متورد  هتم  کنتار  در صتورت  بت   آن در متتل  مطالعات از

 .شتود  عیتی  ت مناستب  منطقت   و قرارگرفتت   لیت وتحل  یتجز

 کت   ستنتی،  هتای روش هایمحدودی  ب  توج  با همچنی 

 همترا   خطتا  بتا  اغلتب  و بتود   بتر هزینت   و ریگ وق  بسیار

 اطبعتتات هتتایسیستتتم ازدور ستتنجش از استتتفاد  هستتتند،

 یتک  با 1 معیار  چند گیریتصمیم هایسامان  و جغرافیایی

 یابینمکا فرآیند در را مهمی نقش تواندمی تلفیقی، رویکرد

 هتای آب متدیری   و ستیبب  پتتش  مناستب  هتای  عرص 

 برای مناسب مناط  بندیپهن  زمینة در .نمایند ایفا زیرزمینی

 ایران در زیرزمینی هایآب مصنوعی  یتغ  و سیبب پتش

 پشتتیبانی  هتای سیستم و ازدور سنجش از استفاد  با جهان و

 جغرافیتتایی اطبعتات  سیستتم  بتا  تلفیت   در گیتری تصتمیم 

 شد  آورد  ادام  در ها آن از برخی ک  گرفت  انجام تحقیقاتی

 هایتکنیک از استفاد  با مصنوعی تغ ی  سنجیامکان اس .

GIS خوزستتان  استتان  در واقت   دالتون  – میدالر دش  در 

 و  یتتموردتحق 1387 ستتازان  یتتچ و زاد  عطتتائی توستتط

 متتلت   هتای الی  GIS از استفاد  با و گرف  قرار پژوهش

 آبتتتوان، محتتیط ایستتتابی، ستتطح شتتیب، نریتتر بعتتاتیاط

 روش بتا  هتا الی  تلفی  و تهی  الکتریکی هدای  و لیتولو ی

 تغ یت   مناستب  منتاط   نقشت   2 وزنتی  شتاخص  همپوشانی

 همکتاران  و پتورطبری  محمدرضتا  گردیتد.  تولید مصنوعی

 اجترای  جهت   مستعد نواحی یابیمکان یمطالع  در 1387

 خصوصتتتیات آبتتتتوان، مصتتتنوعی تغ یتتت  یهتتتا طتتترح

 یموردبررس را آبتوان هیدرو ئوشیمی و هیدرو ئولو یکی

 الکتریکتی،  هتدای   شتامل  یموردبررس عوامل اند.داد  قرار

 آبتتوان،  تغ یت   و تتلی  مناط  آب، سطح ب  برخورد عم 

 ینتتیرزمیز آب ستتطح افتت  هیتتدرودینامیکی، بیضتترا

 ایهت الیت   ارائت   بتا  .است   ستطحی  آب مناب  و توپوگرافی

 آنالیز و GIS افزار نرم ب  فوق هایمعیار در وابست  اطبعاتی

 مصتنوعی  تغ یت   هتای طرح مستعدتر مناط  ها،الی  مکانی

 مادیتا  ناحیت   در 1998 چتودهی  و سترا   شتدند  مشتص

 1040 حتدود  بتارش  بتا  و هنتد  مرکتزی  نواحی در پراوش

 تغ یت   بترای  مناستب  هتای مکان ک  اس  سا  در متر یلیم

 همکتاران  و شیخ آ  .اندنمود  تعیی  را هاآبتوان مصنوعی

 قابلیت   شیب، ی،شناس  یزم هایپارامتر از استفاد  با 2008

 ضتتام   و کواترنر هایواحد نفوذپ یری، سرع  اراضی،

 در را ستتیبب پتتتش بتترای مناستتب هتتایعرصتت  آبرفتت ،

 هتای سیستتم  یریکتارگ  بت   بتا  بوشهر سمل آبتیز یحوض 

 هاالی  ای  تلفی  با ها آن .نمودند تعیی  یجغرافیای اطبعات

 فتازی،  منطت   همپوشتانی،  شاخص و بولی  منط  قالب در

 آورد  دست   بت   متد   هتر  برای را مناسب هایمکان نقش 
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 جمتالی  .اندنمود  مقایس  کنترلی هاینقش  با را نتایج سپس

 پتش مناسب هایپهن  بندیاولوی  و تعیی  در همکاران و

 چنتد  ارزیتابی  فنتون  از یزد میانکو  آبتیز وز ح در سیبب

 هتا  آن پژوهش نتایج .کردند استفاد  (SMCE) مکانی معیار 

 پتتش  طرح اجراشد  منطق  با مطالعاتی منطق  ک  داد نشان

 روش رو  یت ازا .است   داشتت   مناستبی  همپوشتانی  سیبب

 پتتش  دقیت   و سری  تشتیص در مناسب روشی را مزبور

 و سترگانکار  .کننتد متی  معرفتی  شتاب  م مناط  برای سیبب

 انجتام  بت   مناستب  هایمحل تعیی  برای 2010 همکارانش

 GIS و AHP هتتایروش بتتا مصتتنوعی تغ یتت  عملیتتات

 روانتاب،  -بتارش  یستاز  متد   مطالعتات  ای  در .پرداختند

 رودخانت   حتوز   ریز یک توپوگرافی و خاک زمی ، کاربری

 محتیط  در هنتد  یماهاراشترا ایاالت ناگپور ناحی  در کنهان

 پتنج  ،عتبو   بت   .گرفت   انجتام  جغرافیایی اطبعات سامان 

 روش از استتفاد   بتا  روانتاب  میتزان  حداکثر با بالقو  مکان

 ازآنجاکتت  .شتتد داد  تشتتتیص روانتتاب بتترآورد منطقتتی

 هتای ویژگتی  بت   نیتز  زیرزمینتی  هتای آب تغ ی  توانمندی

 ینتد فرا .است   وابستت   زمی   ئومورفولو ی و یشناس  یزم

 یبند طبق  برای کارشناسان  قضاوت با مراتبی سلسل  تحلیل

 در یموردبررس هایمعیار .شد گرفت  بکار م کور محل پنج

 عتتوارض :از انتتد عبتتارت مراتبتتی سلستتل  تحلیتتل فراینتتد

 عتتتوارض و ختتتاک عمتتت  تتلتتتتل، یشتتتناخت  یزمتتت

 زمتتی ، شتتکل شتتیب، روانتتاب، میتتزان  ئوموروفولتتو یکی

 آب ستتطح نوستتانات و ی زمتت پوشتتش زمتتی ، کتتاربری

 کت   تحقیقی در 2012 همکاران و سبکبار فرجی .زیرزمینی

 روش یریکتارگ  بت   بتا  دادند، انجام فسا گربایگان دش  در

MCDM بتا  تلفی  در GIS،   بترای  را مناستب  هتای عرصت 

 تعیتی   دشت   ایت   در زیرزمینتی  هتای آب مصنوعی تغ ی 

 در رگت ار یتأث پتارامتر  هفت   از خود تحقی  در آنان .کردند

 شتیب،  :گرفتنتد  بهتر   زیرزمینتی  هتای آب مصنوعی تغ ی 

 اراضتی،  کاربری آبرف ، ضتام  ی،شناس  یزم آب، کیفی 

 نشان نتایج زهکشی، تراکم و  ئومورفولو ی انتقا ، قابلی 

 ها،آبتوان مصنوعی تغ ی  برای مناسب کامبً مناط  ک  داد

-واحتد  و Qg، Qgsc، Qb کتواترنری،  هتای نهشت  در اغلب

 شتیب  بتا  هایافکن  متروط و پدیمنتی مورفولو یکی های

 یهتا  یستال  خشتک  تتداوم  انتد.  شتد   واق  درصد 3 از کمتر

-بتی  مصر  ازدیاد نیز و هرمزگان استان در اخیر چندسال 

 بیشتتر  نمتود  باعث تنها ن  آبی متازن توان از خارج و روی 

 و عرتیم  مشتکبت  بلکت   گردید  یسال خشک پدید  اثرات

 زیرزمینتی  متتازن  بتاخخص  استتان  آبی مناب  بر را تربیم

 جهت   از استتان  از وسیعی یها بتش بطوریک  نمود  وارد

 دشت   انتد.  قرارگرفتت   جتدی  خطر معرض در کیفی و کمی

 هرمزگتان  استتان  مرکز ب  نزدیک یها دش  ازجمل  سرخون

 منتاط   شترب  آب نیاز کنند   یتأم تاکنون گ شت  از ک  اس 

 در آب روزافتزون  مصتر   بت   توجت   بتا  اس . د بو اطرا 

 یهتا  یستال  خشتک  واستط   بت   طور  یهم و کشاورزی بتش

 بت   را دشت   بیبن شدن منفی ک  موردمطالع  منطق  بر حاکم

 منطقت   ایت   در را آب متدیری   اهمیت   است   داشتت   دنبا 

 تعیتی   شناستایی  حاضتر  پتژوهش  از هد  .سازدمی آشکار

 و سترخون  دشت   در ستیبب  پتش در مؤثر عوامل اهمی 

 سیبب پتش عملیات اجرای برای مناسب هایعرص  تعیی 

 ستامان   از گیتری بهتر   بتا  هاسیبب از مطلوب برداریبهر  و

ANP شبک  تحلیل فرایند با آن تلفی  و جغرافیایی اطبعات
3 

 ریتزی برنام  با منرور ای  ب  تا .اس  زوجی مقایس  روش و

 هتدر  از آب، درازمتدت   یتتأم  جهت   بهینت   گیریتصمیم و

 آید. عمل ب  جلوگیری منطق  در ییزا ابانیب و سیبب رف 

 

 ها روش و مواد .2

 موردمطالعه منطقه .2.1

 از کیلتومتری  25 تقریبتی  فاصتل   ب  سرخون مطالعاتی محدود 

 شتد   واقت   گنتو  کو  شرقی شما  - شرقی دامن  در بندرعباس

 حتدود  در و هکتار 7/7182 حدود مساحتی با حوز  ای  اس .

 56  ،7  شترقی   طتو   و 27  ،35  تا 27  ،9  شمالی  عتتترض

 (.1)شکل اس  شد  واق  سرخون آبریز حوز  در ،56  ،33  تا
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 آبخوان در یزومترپ یها چاه یتموقع و موردمطالعه محدوده .1 شکل

 

 بت   شترق  و شترق  شما  از سرخون مطالعاتی محدود 

 مطالعتاتی  محتدود   بت   شتما   از تتت ،  - شمیل محدود 

 ایستی   رضتوان،  های محدود  ب  غرب از و سیاهو - سرز 

 فتارس  جیخل ب  جنوب از و محدودشد  بندرعباس و شرقی

 حتوز   ایت   ساالن  بلندمدت بارندگی میزان گردد. می منتهی

 و گراد یسانت درج  8/22 متوسط دمای میزان ،متر یلیم 225

 طترح  منطقت   .است   متتر  یلیم 3508 دش  سطح از تبتیر

 ختورد    یچ زاگرس زون در ساختاری، یشناس  یزم ازنرر

 تا پرکامبری  از هاییسازند محدود  ای  در اس . شد  واق 

 ورودی و غربی بتش در آبرف  جنس دارد. وجود کواترنر

 بت   پیشروی با و درش  دان  دش  مرکزی همچنی  و دش 

 جنتوب  و شترق  بتاخخص  و جنتوب  و شرق شما  سم 

 شد  کاست  آبرف  یبند دان  قطر از دش ( )خروجی شرقی

 کند.می پیدا زیر دان  حال  آبرف  و

 حتدود  کت   اس  آن بیانگر گیاهی پوشش نقش  بررسی

 آبتی  و دیتم  زراعت   آن %20 حتدود  و مرت  را منطق  70%
 مطالعاتی محدود  در سطحی های جریان اس . داد  تشکیل

 رواناب و ارتفاعات در دشد یتول سطحی های جریان شامل

 ایت   از بتشتی  کت   است   هتا  دشت   در دشد یتول سطحی
 و تبتیتر  کشتاورزی،  بتتش  در مصتر   از پتس  ها جریان

 حجتم  شتود.  متی  ختارج  مطالعاتی محدود  از نفوذ و تعرق

 مترمکعتب  میلیتون  551/98 نیتز  محتدود   از خروجتی  جریان

 ستطح  عم  غییراتت دادن نشان منرور ب  اس . گردید  برآورد
 معتر   گترا   درویت ه از متتلت   های سا  در زیرزمینی آب

 دور  یتک  طو  در آبتوان العمل عکس دهند  نشان ک  آبتوان

 از شتد.  استفاد  کنند   یتتل و تغ ی  عوامل ب  نسب  مشتص
 ستطح  میتانگی   ارتفا  تغییر توان می م کور گرا  درویه روی

 نمتودار  ب  توج  با نمود. تعیی  مشتص دور  یک برای را آب

 طتی  در سرخون دش  زیرزمینی آب سطح تغییرات میزان (1)

 طتتور بتت  ستتاالن  91-92 لغایتت  68-69 آبتتی ستتال  25 دور 
 اس . داشت  اف  متر 5/0 حدود متوسط
 

 
 سرخون دشت آبرفتی آبخوان گراف یدروه .2 شکل

 طتی  در ای مشتاهد   چتا   د  اطبعات از تحقی  ای  در

 ک  گردید استفاد  91-92 لغای  68-69 آبی سال  25 دور 

 اس . آمد  یک جدو  در آن مشتصات



 ...ی مناسب پخش سیالب با رویکرد توسعه پایدارها عرصه تعیین

 گر و همکاران احمد نوحه
37 

 موردمطالعه محدوده در ای مشاهده یها چاه مشخصات .1 جدول

 Y X چا  شمار  آبتوان نو  سازند نو  حفر سا  متر() عم   تراز 

 1 آزاد آبرف  1368 81  11/180 433031 3031258 

 2 آزاد آبرف  1368 63  55/165 434755 3028107 

 3 آزاد آبرف  1368 27/37  83/144 437148 3027445 

 4 آزاد آبرف  1368 5/44  47/94 438824 3029555 

 5 آزاد آبرف  1368 61  03/132 436139 3031676 

 6 آزاد آبرف  1368 50  85/91 442971 3033793 

 7 دآزا آبرف  1368 41  69/86 442971 3033793 

 8 آزاد آبرف  1368 5/30  04/74 442369 3031353 

 9 آزاد آبرف  1368 47  54/86 441975 3028641 

 10 آزاد آبرف  1368 5/30  41/71 443881 3031501 
 
 

 از نکتاتی  ب  توج  با سیبب پتش مستعد مناط  تعیی 

 بت   منطقت   شترایط  و انترتار  متورد  دقت   کار، مقیاس قبیل

 هتا پارامتر تمام از استفاد  دارد. بستگی متعددی یهاپارامتر

 است   رممک یغ گا  و مشکل بسیار تحقی  یک انجام برای

 زمینت   در شتد   انجام هایکار ب  توج  با پژوهش ای  در ل ا

 گترو   چهتار  از استتفاد   ستیبب،  پتتش  هایعرص  تعیی 

 - هتا  هیدرولو یست   - ست  یز طیمحت  کارشناسان نررات

 نرر در همچنی  و اس آی جی متتصصان – شناسان زمی 

 شتتیب، هتتایپتتارامتر منطقتت ، محلتتی شتترایط گتترفت 

-نفتود  ضتریب  آب، عم  آب، کیفی  زمی ، شناسی ریت 

 و انتقتا   قابلیت   اراضی، کاربری آبرف ، ضتام  پ یری،

 گرفتند. قرار تحلیل و تجزی  مورد و انتتاب زهکشی تراکم

 شتد   آورد  ادامت   در معیارها انتتاب عل  خبص  طور ب 

 وزن تعیتتی  بتترای زوجتتی مقایستت  روش از ستتپس استت .

 نهایی وزن تعیی  برای ANP روش از و الی  هر هایکبس

 افتزار  نترم  از هتا وزن تعیتی   بترای  گردید. استفاد  معیارها

Super Decision  در معیارهتا  روش، ای  در .گردید استفاد 

 شناستی،  ریتت   و توپوگرافیک هایمعیار شامل خوش  س 

 معیارهتا  ستایر  و  ئوهیتدرولو ی  و هیدرولو ی هایمعیار

 گرفتند. قرار

 

 پخدش  عملیدات  جهدت  مناسد   هایمعیار تهیه .2.2

 سرخون دشت در سیالب

 آب کیییت .2.2.1

 در امتبح  میتزان  نمایتانگر  الکتریکتی  هدای  ک  آنجایی از

 استفاد  آب کیفی شاخص عنوان ب  آن از توانمی اس  آب

 الکتریکتی  هتدای   الیت   تهیت   بترای  پتژوهش  ای  در رد.ک

 چتتا  24 کیفتتی اطبعتتات از ستترخون دشتت  محتتدود 

 ایت   بت   .شتد  استتفاد   ستال   10 آمار میانگی  با ای مشاهد 

-مشاهد  هایچا  EC پارامتر شد  ثب  اطبعات ک  ترتیب

 و گردیتد  Arc GIS افتزار  نترم  وارد ای الیت   صتورت  ب  ای

 نقشت   معمتولی  کریجینت   روش بت   بیمیانیتا  توسط سپس

 محتدود   .آمتد  دست   بت   دش  الکتریکی هدای  پراکنش

 بتر  میکروموس 6250 تا 682 بی  الکتریکی هدای  پارامتر

 سترخون  دشت   آبتتوان  الکتریکی هدای  نقش  .متر یسانت

 زیرزمینتی  هتای آب کلی طور ب  ک  دهدمی نشان (6 شکل)
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 دشت   مرکتزی  همچنی  و دش  ورودی و غربی بتش در

 از ناشتی  را آن تتوان متی  کت   بود  کمتر امبح میزان دارای

 غربتی  ارتفاعتات  جریانتات  از درشت   دانت   آبرفت   تغ ی 

 و جنتتوب و شتترق شتتما  جهتت  در همچنتتی  دانستت ،

 حوالی در (دش  خروجی) شرقی جنوب و شرق باالخص

 بنتدی دانت   قطر از شدن کاست  دلیل ب  الجلیل فتح روستای

 از ناشتی  تغ ی  و زیرزمینی آب جریان مسیر و ط و آبرف 

 های آب از یبردار بهر  مناط  وجود دلیل ب ) شور رودخان 

 شتیب  ایجتاد  و سترخون  دش  شرقی حاشی  در زیرزمینی

 الکتریکتی  هدای  آب سطح کمین  فصو  در ،(هیدرولیکی

-متی  مترسانتی بر میکروموس 7000 مرز ب  و یافت  افزایش

 .رسد

 

 ی ش .2.2.2

 مستتعد  هتای عرص  یابیمکان در مؤثر ازعوامل یکی شیب،

 کت   است   شتیب  زیرزمینی هایآب تغ یة و سیبب پتش

 و ستتیل ماننتتد عتتواملی کنتتتر  در مهمتتی بستتیار نقتتش

 و داخلتتی محققتتان تجربیتتات براستتاس .دارد نفوذپتت یری

 کمتتر  شیب سیبب، پتش برای مناسب هایمکان خارجی

 بترای  (1996 همکتاران  و موتری)کریشنا دارند درصد 5 از

 پیکستل  بتا  (DEM) ارتفتا   رقتومی  مد  از شیب الی  تهی 

 بتود  شتد   تهی  بردارینقش  سازمان توسط ک  متر 20 سایز

 و درصد 0-2 شیب دارای دش  عمد  قسم  .شد استفاد 

 شتیب  دارای پراکنتد   صتورت  بت   جنوب و غربی بتش در

 .اس  درصد 18 از بیش

 

 آب عمق .2.2.3

 اس ، خشک الی  ضتام  دهند  نشان زیرزمینی آب م ع

 تغ یت   پتانسیل باشد کمتری ضتام  دارای الی  ای  هرچ 

 10 میتانگی   از استتفاد   بتا  آب عمت   نقش  .یابدمی کاهش

 و ایمشتاهد   هتای چتا   ب  مربوط آب سطح هایداد  سال 

 بت   درونیتابی  الگوریتم از استفاد  با دش ، کل ب  آن تعمیم

 آمتد.  دس  ب  خطا کمتری  با کروی مد  کریجین  روش

 مطالعت   متورد  محتدود   در ایستتابی  سطح ب  برخورد عم 

 بیشتتری   .است   متغیتر  زمی  سطح از متر 68 تا 15 حدود

 در عمت   کمتتری   و غترب  قستم   در زیرزمینی آب عم 

 مشتاهد   مطالعت   متورد  منطقت   شرق شما  و شرق قسم 

 .شودمی

 

 تآبرف ضخامت. 2.2.4

 هتای آب تغ یت   و ستیبب  پتتش  در مهتم  عوامل از یکی

 چت   هتر  تئتوری  نرتر  از .است   آبرف  ضتام  زیرزمینی

 در زیرزمینتی  آب ذخیر  میزان باشد بیشتر آبرف  ضتام 

 نشتان  مطالعتاتی  دستترس  در سواب  .شودمی زیادتر نیز آن

 تغ ی  در آبرف  ضتام  نقش مورد در تاکنون ک  دهدمی

 نگرفتت   چنتدانی  مطالع  کمی صورت ب  نیزیرزمی هایآب

 کت   آبرفتتی  منتاط   در شد  ایجاد یها آب ماند ولی اس ،

 مشتتکبت و نبتتود  زیتتاد هتتا آن در کتت  ستتن  عمتت 

 گوشتزد  را عامتل  ایت   اهمی  آن، از حاصل محیطی زیس 

 موجتود  هتای  لتوگ  و هتا   یت ال مقاوم  ب  توج  با .کند یم

 بتا  .آمتد  دست   بت    منطقت  در آبرفتی الی  ضتام  ها،چا 

 هتای داد  منطق ، از نقاطی در آبرف  ضتام  آمدن بدس 

 رقتومی  مد  و شد یابیدرون GIS محیط در آمد  دس  ب 

 در مت بور  الیت   گردیتد.  تهیت   محدود  در آبرف  ضتام 

 (.2 شکل) شد مجدد بندیطبق  کبس چهار

 

 آب انتقال قابلیت .2.2.5

 پتش مستعد هایعرص  تعیی  در مهم عوامل از دیگر یکی

 در آب انتقتا   توانتایی  ی،نیرزمیز هایآب تغ ی  و سیبب

 بیضترا  از یکی آبرف ، در آب انتقا  توانایی اس . آبرف 

 محتیط  در آب حرک  دهند  نشان ک  اس  هیدرودینامیکی

 دارای دارآب یهتا   یت ال در انتقتا   توانتایی  اس . متتلتل

 تتا  10 بتی   معمو  طور ب  ولی اس ، متفاوتی بسیار مقادیر

 .(1379چشتم ،  قرمز) کندمی تغییر روز در مترمرب  10000

 نتتایج  بت   توجت   بتا  سرخون دش  آب انتقا  توانایی نقشة

 یا منطقت   آب) دشت   در موجود پیزومتر 10 پمپا  آزمایش
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 (کتروی  )مد  کریجین  روش با یابیدرون با و (هرمزگان

 .شد تهی  ARCGIS 10 محیط در

  ئومورفولو ی 2-2-6

 متتروط  و هاپدیمن  مبیم، شیب با پهناور هایدش 

 عنتوان  بت   ،هتا(  آن موقعیت   و وستع   بت   بستت  ) هاافکن 

 نرتر  در داریآبتوان هایطرح اجرای برای بهین  های محل

 شناستی  ریتت   نقشت   از (1384احمتدی، ) شوندمی گرفت 

 ق طب کبس چهار در و شد  جدا مطالع  مورد منطق  استان

 (.2 )شکل شد بندی

 

 اراضی کاربری .2.2.7

 ستیبب  گسترش و مهار امکان در زمی  از برداریبهر  نو 

 اراضتی  بتر  اندمشتمل نامناسب اراضی .دارد فراوان اهمی 

 اتوبتان  جاد ، مسکونی، و شهری مناط  ها،باغ و کشاورزی

 یتا  و ستیبب  پتتش  عملیات انجام پتانسیل فاقد اراضی و

 عملیتات  کننتد   محتدود  عوامتل  یبردارند  در ک  هاییآن

 از مرات  متتل ، هایکاربری میان از .هستند سیبب پتش

 پژوهش در اند.مناسب سیبب پتش و مصنوعی تغ ی  نرر

 کشتاورزی  اراضی و رودخان  بستر مسکونی، اراضی حاضر

 منتاط   جزء و شدند گرفت  نرر در محدودی  عنوان ب  آبی

 از مطالعت   متورد  منطق  برای اراضی ربریکا الیة اندح فی

 تصتاویر  از استتفاد   بتا  و آمد دس  ب  25000/1 های نقش 

 همچنتی   و 3 و 2 و 1 یبانتد  ترکیتب  با ASTER سنجند 

 طبقتت  چهتتار در و گردیتتد بهنگتتام ارث گوگتتل تصتتاویر

 (.2 شکل) شد بندی  کبس

 

 زهکشی تراکم .2.2.8

 آبتیز حوض  یک در هاآبراه  کلی  طو  نسب  زهکشی تراکم

 مستتقیمی  رابطت   و شودمی نامید  آبراه  تراکم آن، مساح  ب 

  ).2010 همکتاران  و )چاودهوریو دارد حوز  در حداکثر دبی با

 نفوذپت یری  دهنتد   نشان متراکم و یافت  تکامل زهکشی سیستم

 بتاال  نفوذپت یری  دهنتد   نشتان  نتامتراکم  زهکشی سیستم و کم

 غیرمستتقیم  صورت ب  تواندمی زهکشی متراک رو ازای  اس .

 بت   باشتد.  ستیبب  پتتش  برای منطق  یک شایستگی نشانگر

 تجمعتی  جریتان  الیت   منطقت ،  DEM فتوق  الیت   تهی  منرور

 در کت   آمتد  دس  ب  آبراه  تراکم الی  سپس و شد استتراج

 (.2 شکل) شد یبند طبق  کبس شش

 

  پذیرینیوذ ضری  .2.2.9

 ختاک  در آب نفتوذ  میتزان  کننتد   انبیت  هیتدرولیکی  هدای 

 شتکل  انداز ، نو ، ب  و ؛اس  زیرزمینی آب ب  رسیدن جه 

 هتا آن گترفت   قترار  طرز و رسوبی مواد دهند  تشکیل ذرات

 کتاهش  در عامتل  ایت   تتأثیر  دارد. بستگی یکدیگر ب  نسب 

 نفوذپت یری  اگتر  ک  نحوی ب  شود،می نمایان تعرق و تبتیر

 بتاقی  زمتی   سطح روی در آب کم ایهشیب در باشد، پایی 

 ایت   در شود.می خاک امبح افزایش باعث آن تبتیر و ماند 

 هتدای   مقتدار  آبتوان، اشبا  ضتام  از استفاد  با پژوهش

 ضتتام   بتر  آب انتقا  قابلی  ضریب تقسیم از هیدرولیکی

 گتر  محاستب   تتاب   از استتفاد   بتا  .آمد دس  ب  آبتوان اشبا 

 عمت  هتم  نقش  و آبرف  ضتام هم قش ن تفری  از رستری

 تقستیم  از بعد و شد حاصل اشبا  ضتام  نقش  آب، سطح

 آبتتوان  اشتبا   ضتتام   نقش  بر انتقا  قابلی  ضریب نقش 

 طبقت   5 در و ؛آمتد  بدست   دشت   هیدرولیکی هدای  نقش 

 (.2 )شکل گرف  انجام مجدد بندی کبس

 

 محدودیت دارای نواحی شناسایی .2.3

 برای ک  اس  مناطقی بیانگر سیبب پتش ودی محد الی 

 بتر  حاضتر،  پتژوهش  در .هستتند  نامناستب  سیبب، پتش

 محلتی  شرایط و زمین  ای  در گرفت  انجام تحقیقات اساس

 بت   اراضتی  کتاربری  و  ئومورفولتو ی  شیب، الی  3 منطق 

 درالیت   گردیدند. شناسایی محدودی  دارای هایالی  عنوان

  ئومورفولتتو ی الیتت  در درصتد  8 از بیشتتتر شتتیب شتیب، 

 بستتر  شتهری،  نواحی اراضی کاربری الی  در و هاکوهستان

 نرتر  در محتدودی   عنوان ب  کشاورزی اراضی و رودخان 

 پتتش  بترای  نامناستب  اراضی شیو ، ای  ب  و شدند گرفت 

 محتدودی   دارای نواحی ( 3) شکل گردید. ح   سیبب

 .دهدمی نشان سرخون دش  در را
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 سیالب پخش مناسب یها مکان تعیین در منتخب معیارهای یها هیال .2 لشک

 
 سرخون دشت در محدودیت دارای نواحی .3 شکل
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 (ANP) ایشبکه تحلیل فرایند -3

 بتترای قدرتمنتتد و جتتام  روشتتی ایشتتبک  تحلیتتل فراینتتد

 ساعتی ا  توماس توسط ک  باشدمی دقی  یها یریگ میتصم

 اصتو   وی .است   گردیتد   مطترح  متیبدی  1996 سا  در

 کت   داردمتی  بیتان  طتور  ای  را خود ایشبک  تحلیل فرایند

ANP گیریتصمیم فرایند در ضروری و اساسی مرحل  یک 

 ستنتی  رویکرد قصور و اهما  دلیل ب  ک  آیدمی حساب ب 

 مورد را پ یری بازگش  ساختار اش،خطی ساختار دلیل ب 

 و مثبت   جوانتب  تمتام  گرفت  نرر در با ک  قرارداد  توج 

 فراینتد  در شتد   گتم  مرحلت   یتک  را آن تتوان می اش یمنف

 رو ایت   از .(1999 ستاعتی، ) آورد حساب ب  سازیتصمیم

 مراتبی سلسل  روش با روش ای  میان تمایز وج   یتر مهم

 یکدیگر روی بر معیارها تاثیرگ اری و تاثیرپ یری نحو  در

 ستاختار  میتان  هتا تفاوت از بهتری درک (4) شکل .باشدمی

 نماید.می ارائ  را ایشبک  ساختار و مراتبی سلسل 

 

 
 ایشبکه ساختار و مراتبی سلسله ساختار میان  تفاوت .4 شکل

 

 در شود،می مشاهد  تصویر ای  در ک  طور همان

 شد  واق  گر  یک یا هد  یک ابتدا مراتبی سلسل  ساختار

 ؛شودمی تمخ مقصد خوش  یا گر  یک ب  انتها در ک 

 بدون و پایی  ب  باال از خطی، ساختار آن در  یبنابرا

 در ولی .دارد وجود باالتر یا و تر  ییپا سطوح از بازگش 

 منرم صورت ب  هایشخوش  و شبک  یک ای،شبک  حال 

 یریرپ یتأث اجاز  خوش  یک در عبو  ب  .شوندنمی توزی 

 بر یگ ارریتأث یا (داخلی وابستگی) خودش از خوش  یک

 و باشد داشت  وجود (خارجی وابستگی) دیگر خوش 

 یا دوم خوش  از مستقیم طور ب  بازگش  اجاز  همچنی 

 ایشبک  ساختار در .دارد وجود میان  خوش  طری  از عبور

 افزایش با مراتب سلسل  یک از سامان  یک اس  ممک 

 از جف  یک ک  طوری ب  بگیرد، شکل ارتباطش تدریجی

 و گردند مرتبط هم ب  دلتوا  طور ب  کنند  رتبطم اجزای

 باشند داشت  درونی ایحلق  وابستگی اجزایش از برخی

 بیان توانمی فوق توضیحات ب  توج  با (.2004 ساعتی،)

 مراتبی سلسل  تحلیل فرایند در مطرح شرط 4 از ک  نمود

 و وابستگی همگنی، پ یری،معکوس از عبارتند ک 

 شرایط همان ک  سوم شرط ،(1388 ور،پ قدسی) انترارات

 نق  ایشبک  تحلیل فرایند در -اس  مراتبی سلسل 

 را ANP بتوان تا گرددمی باعث شرط ای  نق  گردد، می

 ب  نسب  پیچید  هایمحیط ساخ  در ترقدرتمند تکنیکی

AHP  تواندمی روش ای  صورت، ای  در ک  چرا .دانس 

 دهد قرار توج  مورد ار ارتباطات و تعامبت از تنوعی

 ایجاد را ساختاری ANP ضم  در (.2008 دیگران، و خان)

 هاقضاوت از ناشی خطاهای بالقو ، ایگون  ب  ک  نمایدمی

 اطمینان  طری  از (اس  بینی پیش قابل نیز تر شیپ ک ) را

 همکار، و نیرما ) دهدمی کاهش اطبعات پردازش از

 مراتبی سلسل  ساختار ب  ینیاز فرایند ای  چ  گر (.2004

 و تاثیرات تمامی نسبی مقیاس از AHP همانند اما ندارد

 ای  وسیل  ب  و اس  گردید  اخ  افراد هایقضاوت

 صورت ها آن با رابط  در دقیقی بینیپیش هامقیاس

 تحلیل فرایند (.2004 همکاران، و توزکایا) پ یرد می

 او ؛ گام :اس  شد  تشکیل اساسی گام س  از ای شبک 

 بیان وضوح ب  باید موضو  :موضو  ساختار و مد  ایجاد

 تحلیل و تجزی  شبک  نریر منطقی سامان  درون و گردید 

 گیرانتصمیم وسیل  ب  تواندمی ایشبک  ساختار ای  .شود

 هایروش یا و فکری طوفان چون هاییروش طری  از و

 لتشکی دوم؛ گام .بگیرد شکل DEMATEL نریر ریاضی

 اولوی  بردار استتراج و دودویی مقایس  هایماتریس

 باشدمی مراتبی سلسل  تحلیل فرایند مشاب  گام ای  ها: آن

 معیارها ارجحی  یا اهمی  میزان ابتدا در ک  صورت بدی 
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 ) 9 الی 1 باز  در کنتر  معیار ب  توج  با معیارها، زیر یا

 یا کارشناس توسط (معکوس عددی مقدار با ویا

 سپس .شودمی گرفت  قرار سنجش و سوا  مورد ارشناسانک

 نام ب  ک  ضریبی توسط هاقضاوت ناسازگاری میزان

 قرار سنجش مورد شودمی شناخت   (.I.R)ناسازگار ضریب

 دهمیک از کوچکتر ضریب ای  ک  صورتی در .گیردمی

 و اس  قبو  مورد هاقضاوت در سازگاری باشد درصد

 کسب از پس .شود نرر تجدید هاقضاوت در باید گرن 

 تعیی  ب  نوب  هاقضاوت بودن سازگار با رابط  در اطمینان

 محاسبات ک  صورتی در .باشدمی معیارها اهمی  ضرایب

 صورت Super Decision افزار نرم طری  از روش ای 

 بردار روش ب  موسوم روشی از منرور ای  برای پ یرد

 اولوی  بردار تعیی  برای (زیر رابط  با مطاب  ) ِژ   وی

 شود.می استفاد  هاماتریس
AW= λmax× W 

  و ژ یت و بردار W دودویی، مقایس  ماتریس A آن در ک 

λmax  باشد یم ویژ  عددی مقدار بیشتری. 

 مفهتومی  ابرمتاتریس،  :متاتریس  ابتر  تشتکیل  سوم؛ گام

 محاسب  جه  منرور ای  برای .دارد مارکو  زنجیر  مشاب 

 متغیرهتای  بتا  هتایی ستامان   در هتا  مؤلف  نهایی یهااولوی 

 از آمتتد  دستت  بتت  هتتایاولویتت  بتتردار تمتتامی وابستتت ،

 وارد ستونی ماتریس درون ب  دودویی، مقایس  یها سیماتر

 بهتتر  درک بترای  حتا   (.2004 همکار، و یاکسل) شوندمی

 یتا  خوشت   N از ستاماندهی  متا  کت   کنید فرض مطلب ای 

 متقتاببً  خوش  هر در ها مؤلف  آن وجبم ب  ک  داریم مؤلف 

 آن یها مؤلف  برخی از یا و گ ارندمی ریتأث یکدیگر روی بر

 پ یرد.می ریتأث دیگر هایخوش  یا و خوش 

 W هر باشد معیار زیر n دارای h خوش  ک  صورتی در

 ( یت اولو )بتردار  ویتژ   بتردار  بیتانگر  متاتریس  ابتر  ای  در

 بتت  توجتت  بتتا رمتتاتریساب ستتطرهای در واقتت  معیارهتتای

 بنتابرای   .باشتد  یمت  آن هتای ستتون  آن در واقت   های معیار

 راتیتتتأث اولویتت  ابرمتتاتریس، کتت  داشتت  بیتتان تتتوان متتی

 روی بتتر را متتاتریس چتتپ ستتم  در واقتت  معیارهتتای

 متاتریس  ابتر  یتک  .دهتد می نشان ماتریس باالی معیارهای

 اننشت  (5) شتکل  در i و j هایورودی از مثا  یک با همرا 

 (.2004 ساعتی،) اس  شد  داد 

 
 A ماتریس سوپر یک استاندارد فرمت .5 شکل

 

 (اولوی  بردار) ویژ  بردار از ردی  هر ماتریس ای  در

 ام j مؤلفت   روی بتر  شتبک   ام i مؤلفت   اهمیت   یتا  راتیتأث

 معیتار  روی بتر  یریتتأث  هیچ معیار، یک ک  زمانی .باشد می

 ابتر  .شودمی گرفت  نرر در صفر آن ریتأث باشد نداشت  دیگر

 حتا   .نامندمی نشد  یده وزن ماتریس ابر را فوق ماتریس

 شتد   دهتی  وزن ماتریس ابر ب  ماتریس ابر ای  اینک  برای

 جمت   کت   نمتود  ایجاد ابرماتریسی تا اس  الزم گردد مبد 

 متاتریس  عنتوان  بت   آن از ک ) باشد یک برابر آن یها ستون

 ضتترب حاصتتل از متاتریس  ایتت  (.شتتودمتی  یتتاد تصتادفی 

 نشتد   یده وزن ماتریس ابر در ایخوش  ماتریس های داد 

 محاستب   از پتس  .شودمی حاصل ماتریس نمودن نرمالیز  و

 متاتریس  ابتر  تشتکیل  بت   نوبت   شد  یده وزن ابرماتریس

 یدهت  وزن متاتریس  ابتر  منرتور  ای  برای باشد،می محدود

 شوند. همگرا ماتریس عناصر تا رسد یم حدی توان ب  شد 

 

 دودویی مقایسه بر مبتنی روش .3.1

 از یتک  هتر  هتای کتبس  وزن اهمی  تعیی  برای همچنی 

 بت   شتد.  استتفاد   زوجتی  مقایس  روش از رگ اریتأث عوامل

 شتد   تشکیل زوجی مقایس  ماتریس ابتدا وزن تعیی  منرور

 در گردنتد می مقایس  9 تا 1 اسیمق در زوجی صورت ب  و

 از و ستتاد  وزن محاستتب  متاتریس  دنبتتو ستتازگار صتورت 

 عتبو   آید.می دس  ب  ستون هر عناصر کردن نرما  طری 
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 باالیی اهمی  از نیز ناسازگاری مقدار محاسب  وزن، محاسب  بر

 قابتل  میتزان  کت   گف  توانمی کلی حال  در اس . برخوردار

 تصتمیم  بت   بستتگی  سیستتم،  یا ماتریس یک ناسازگاری قبو 

 قبتو   قابتل  حتد  عنتوان  ب  را 1/0 عدد ساعتی، اام دارد گیرند 

 از بیشتتر  ناسازگاری میزان چنانچ  اس  معتقد و نمایدمی ارائ 

 .گردد نرر تجدید هاقضاوت در اس  بهتر باشد 1/0

 

 تحقیق هاییافته .4

 موجود اطبعات ب  توج  با مکانی داد  پایگا  ایجاد از پس

 هتا  داد  روی فضتایی  یستاز  مد  فرآیند تحلیلی هاینیاز و

 12 اختیتار  در و شد  تهی  هایپرسشنام  ابتدا در شد. انجام

 و محیطتی  زیست   اقتصتادی،  یهتا  دگا یت د با مرتبط خبر 

 الزم توضتیحات  دادن از بعد و داد  قرار فرهنگی-اجتماعی

 بت   توجت   بتا  معیتار  هتر  هایکبس ب  شد خواست  ها آن از

 بتا  سپس دهند ن  تا یک بی  عددی هم ب  نسب  ارجحی 

 اچ ای روش و کارشناسان اتنرر هندسی میانگی  ب  توج 

 (.2) جدو  آمد دس  ب  هاکبس وزن پی

 

 سیالب پخش مستعد مناطق شناسایی در معیارها زیر اهمیت .2 جدول
 

 شیب

 کالس 3-0 6-3 10-6 10<

 وزن 727/0 118/0 093/0 062/0

 02/0 ناسازگاری= نرخ

 قا انت قابلی 

 کبس 500-0 1000-500 1500-1000 >1500

 وزن 074/0 183/0 324/0 419/0

 0057/0 ناسازگاری= نرخ

 کاربری

 کبس مرت  آبی مزار  دیم مزار  مسکونی محدود 

 وزن 618/0 070/0 282/0 030/0

 00001/0 ناسازگاری= نرخ

 
 آبرف  ضتام 

 کبس 40-0 50-40 60-50 60<

 وزن 077/0 141/0 186/0 596/0

 01/0 ناسازگاری= نرخ

 
 

  ئومورفولو ی

 کبس دش  فبت کوهستان افکن  متروط

 وزن 25/0 133/0 042/0 501/0

 07/0 ناسازگاری= نرخ

 نفوذ ضریب

 کبس 6-0 12-6 18-12 24-18 >24

 وزن 048/0 101/0 117/0 353/0 381/0

 07/0 ناسازگاری= نرخ

 

 آب عم 

 کبس 20-0 30-20 40-30 50-40 >50

 وزن 053/0 084/0 163/0 233/0 467/0

 0091/0 ناسازگاری= نرخ

 زهکشی تراکم

8/8-

8/5 

8/5-

8/4 

8/4-

8/3 

8/3-

1/3 

1/3-

5/2 

5/2-

0 
 کبس

 وزن 019/0 048/0 085/0 151/0 228/0 469/0

 0004/0 ناسازگاری= نرخ

 

 لتحلیت  روش از استتفاد   بتا  معیارهتا  وزن تعیی  جه 

 هیتدرولو ی،  هتای خوشت   در را ها آن ابتدا ایشبک  فرآیند

 جهت   ستپس  کترد   بنتدی طبقت   معیارها سایر توپوگرافی،

 طبت   فرآیندی ایشبک  معیارها و هاخوش  بی  رابط  ایجاد

 هتا  خوش  بی  اینک  بر عبو  روش ای  در شد ایجاد 5 شکل

 دارای زنی خوش  داخل معیارهای هستند یکدیگر با ارتباط در
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 تحلیتل  و تجزیت   فرآیند چ  اگر هستند. یکدیگر ب  وابستگی

 مقایستات  بر مبتنی نسبی گیریانداز  مقیاس یک نیز ایشبک 

 سلستل   داًیت اک ستاختار  AHP مانند اما گیردمی کار ب  زوجی

 دیدگا  کارگیریب  با را مسئل  بلک  کند ینم تحمیل را مراتبی

 کند.می سیبرر بازخورد با همرا  سیستمی

 نرتترات هندستتی  یانگیتتم گتترفت  نرتتر در بتتا ستتپس

 هر وزن Super Decision افزار نرم از استفاد  و کارشناسان

 وزن جدو  ب  روش  یا در (.3 )جدو  آمد دس  ب  معیار

 ستوپرماتریس  جداو  آوردن از و شد بسند  معیارها نهایی

 آمد. عمل ب  خودداری حد سوپرماتریس و وزنی

 

 

 

 ارهایمع بین وابستگی تعیین .5 شکل

 

 اصلی گانه نه معیارهای نهایی وزن .3 جدول

 نهایی وزن عمومی وزن عناصر هاخوش  وزن هاخوش 

 275/0 توپوگرافی
 161197/0 5855/0 شیب

 1141000/0 4144/0 شناسی ریت 

 15097/0 معیارها سایر
 079894/0 52921/0 اراضی کاربری

 071075/0 47079/0 نفوذ ضریب

 573732/0 هیدرو ئولو ی و هیدرولو ی

 274542/0 47852/0 زهکشی تراکم

 119669/0 20858/0 آبرف  ضتام 

 169474/0 29539/0 انتقا  قابلی 

 009414/0 01641/0 آب کیفی 

 0006311/0 0011/0 آب عم 

 0 /274 معتتاد  وزنتتی گتترفت  بتتا زهکشتتی تتتراکم فتتاکتور کتت  داد نشتتان پتتژوهش  یتتا در معیارهتتا وزن بررستتی
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 دشت   در ستیبب  پتتش  یتابی مکتان  در عامتل   یتتر  مهم

 بت   توجت   با مکانی داد  پایگا  ایجاد از پس اس . سرخون

 روی فضایی یساز مد  فرآیند تحلیلی و اطبعاتی نیازهای

 هتای الیت   تتا  بتود  الزم بعتد  مرحلت   در شتد.  انجام هاداد 

 بترای  متتلفتی  هتای روش وند،شت  ترکیتب  هم با اطبعاتی

 روش از اینجتا  در ک  دارد وجود اطبعاتی هایالی  ترکیب

 استفاد  اطبعاتی متتل  هایالی  تلفی  برای گیریمیانگی 

 شتد،  مشتتص  ستلو   هتر  ارزش تلفی  از پس .اس  شد 

 روش از استتفاد   بتا  بهتتر  نتیجت   بت   کردن پیدا دس  برای

 بنتدی پهنت   نقش  اساس بر سرزمی  کل طبیعی هایشکس 

 نقشت   و (4) جتدو   شتد   بنتدی تقستیم  نهایی طبق  پنج ب 

 مستاح   کتل  مجمتو   از (.7 شتکل ) آمتد  دس  ب  نهایی

 مناسب بسیار مرب  کیلومتر 2576/14 حدود سرخون دش 

 پتتش  عملیتات  بترای  مناستب،  مربت   کیلومتر 0283/45 و

 هتا  طبقت   ایت   مستاح   (5) جتدو   گردید. تعیی  سیبب

 اس . شد  داد  نشان درصد و مرب  کیلومتر سببرح

 

 طبیعی شکست روش از آمده دست به طبقات عددی حدودی .4 جدول

 مناسب بسیار مناسب مناسب نسبتاً نامناسب نامناسب بسیار طبق  عنوان

 41/10-09/8 09/8-24/6 24/6-17/4 17/4-32/3 32/3-213/0 یعدد حدود

 

 
 سرخون دشت سیالب پخش جهت مناطق یبند پهنه .7 شکل

 

 بندیپهنه نقشه طبقات مساحت .5 جدول

 طبق  نامناسب بسیار نامناسب مناسب نسبتاً مناسب مناسب بسیار

 مرب  کیلومتر ب  مساح  9020/3 2187/20 3534/30 0283/45 2576/14

 درصد ب  مساح  43/3 77/17 68/26 58/39 53/12
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 گیری نتیجه و بحث .5

 همچنی  و اقلیمی تغییرات اثر در از یکی ینیرزمیز یها آب

 تتراز  ستطح  زیرزمینی یها آب از یبردار بهر  میزان و شیو 

 منتاط   در بتصتوص  اخیر یها سا  در ارزش با مناب  ای 

 یزیت ر برنام  اس . داشت  نزولی روند خشک نیم  و خشک

 تتریبتی  اثترات  اینکت   ضم  روان یها آب از استفاد  برای

 قرار اختیار در را جدیدی آب منب  ،دهد یم شکاه را ها آن

 سلستل   تحلیتل  یهتا  روش تلفی  با تحقی  ای  در .دهد یم

 منتاط   شناستایی  در سعی یا شبک  فرآیند تحلیل و مراتبی

 شتد.  هرمزگتان  سترخون  دشت   در مصنوعی تغ ی  مستعد

 فتاکتور  کت   داد نشتان  پژوهش  یا در معیارها وزن بررسی

 عامل  یتر مهم 274/0 معاد  وزنی  گرفت با زهکشی تراکم

 نتتایج  اس . سرخون دش  در سیبب پتش یابی مکان در

 مناستب  کامبً مناط  بیشتر ک  دهد یم نشان حاضر پژوهش

 قترار  درصتد  5-3 و 3-0 طبقت   در شتیب  نرر از مناسب و

 (،1379) وهمکتاران  چشتم   قرمتز  نتتایج  با ک  اس  گرفت 

 همکتتاران و بکبارستت فرجتتی (،2003) همکتتاران و نتتوری

 مبنتی  (1389) همکتاران  و بلداجی چابک مسلم و (1391)

 پتش برای درصد پنج از کمتر شیب با یها عرص  ک   یا بر

 مناط  عم ، معیار نرر از دارد. همتوانی اند مناسب سیبب

 دارد قترار  متر 68 از بیشتر عم  در مناسب و مناسب کامبً

 و مترادی  و (1391) نهمکتارا  و مقتدم  یزدانتی  نتایج با ک 

 در منتتاط  ایتت  نیتتز و ؛دارد مطابقتت  (1392) همکتتاران

 کت   هستتند  منطبت   بتاالتر  انتقتا   قابلیت   بتا  ییها محدود 

 یپتودر  (،2012) همکاران و سبمی همچون پژوهشگرانی

 نرتر  از و ؛کردنتد  اشار  موضو  ای  ب  (2010) همکاران و

 بتا  ک  متر 60 از بیشتر ٔ  محدود  در آبرف  ضتام  معیار

 همکتاران  و غیومیتان  (،2008) همکتاران  و شتیخ  آ  نتایج

 در منتتتاط  ایتتت  همچنتتتی  و دارد همتتتتوانی (2004)

 ،>24 و 24-18) بیشتر پ یری نفوذ ضریب با یها محدود 

 (2011) بلداجی چابک نتایج با ک  گرفت  قرار ( روز در متر

 الیت   نرتر  از دارد. مطابقت   (2011) همکاران و زرچشم و

 در مناستتب کتتامبً و مناستتب منتتاط  الکتریکتتی هتتدای 

 بتتر میکرومتتوس 2000 از کمتتتر (EC) بتتا ییهتتا محتتدود 

 بتا  ییهتا  محتدود   در اراضی کاربری الی  نرر از ،متر یسانت

 8/3 از کمتتتر زهکشتتی تتتراکم  یهمچنتت و مرتتت  کتتاربری

 ایت   از حاصتل  نتایج .اند قرارگرفت  لومترمرب یک در کیلومتر

 در ANP روش قبتتو  قابتتل کتتارایی از یحتتاک پتتژوهش،

 یهتا  مکتان  انتتتاب  زمینت   در وستی   مناط  سری  ارزیابی

 در .باشتتد یمتت ستتیبب پتتتش عملیتتات بتترای مناستتب

 همکتاران  و سبمی توسط ک  موضوعی مشاب  یها پژوهش

 و سترگانکار  (،2011) همکتاران  و بلداجی چابک (،2012)

 انجام (1391) همکاران و مقدم یزدانی و (2010) همکاران

 استتفاد   AHP روش از معیارها وزن تعیی  منرور ب  گرفت 

 ضتتریب و معیارهتتا روابتتط روش ایتت  در کتت  استت  شتتد 

 کاهش را کار کیفی  و دق  ای  و شود ینم لحا  رشانیتأث

 بتا  طورسیستتماتیک  بت   ANP روش کت   آنجتا  از دهتد  یم

 ونیبیر یها یوابستگ تمام یعنی کند یم برخورد ها یوابستگ

 نرتر  در تحلیتل  بترای  را هتا  خوش  و عناصر میان درونی و

 نرتر  در کمتتر  را روابتط  ایت   هتا  روش ستایر  امتا  ،ردیگ یم

 یابیت  مکتان  مطالعتات  بت   بتشتیدن  غنا منرور ب  .رندیگ یم

 پیشتتنهاد اس آی جتتی بتتا ستتیبب پتتتش مستتتعد منتتاط 

 یهتا  روش و هدف  چند یریگ میتصم یها روش از گردد یم

 GREY SYSTEM و PROMETHEE 4 ونهمچ جدیدتر

THEORY  حاضتتر مطالعتت  بتتا را نتتتایج و نمتتود  استتتفاد 

 نرتر  متد  آتتی  تحقیقتات  در نگارنتدگان  ک  نماییم مقایس 

 قتدرت  بتا  ایمتاهوار   تصتاویر  از استتفاد   گرف . خواهند

 استتفاد   متورد  یها  یال از یا پار  تولید در باال مکانی تفکیک

 کتاربری  یا منطق  یها ت یر تراجاست همچون یابی مکان در

 سیستتم  یک ایجاد همچنی  گردد. واق  مفید تواند یم اراضی

 بتا  هتا   یال ورود ب  قادر ک  معیار  چند گیری تصمیم پشتیبان

 در متتلت   ستناریوهای  بتوانتد  کت   باشتد  متفاوت یها وزن

   .گردد یم پیشنهاد نماید اجرا را مصنوعی تغ ی  یابی مکان

 

 ها یادداشت
1. Multi creretria Decision Making 

2. overlay weighted index 
3. Analytical Network Process  
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